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§ 3 Kommunens arbeid med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer  

«Kommunens oversikt skal både gi grunnlag for det løpende og for det langsiktige og systematiske 
folkehelsearbeidet. Det løpende oversiktsarbeidet skal dokumenteres på hensiktsmessig måte.» 
Forslag: …. Det løpende oversiktsarbeidet skal dokumenteres i handlings- eller tiltaksplaner. 

 

 

Med helsing 

Hilde Nysæther Frantzen 
folkehelsekoordinator – Ål kommune 

 

Live Berg Stine Rustberggard Tone Karlsen    Geir Garthus  Else Hovde 
Ål kommune Hol kommune  Gol kommune    Nes kommune Flå kommune 
 

 
         

 
Kopi til: 
Rådmannsutvalet i Hallingdal 
Kommuneoverlegane i Hallingdal 

 

 

 

 

 


